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ونستغفره , حنمده ونستعينه..  إن احلمد هللا    
ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن , ونستهديه

إنه من يهد اهللا فال مضل .. سيئات أعمالنا
وأشهد أال إله .. ومن يضلل فال هادي له, له

وأشهد أن حممدا .. إال اهللا وحده ال شريك له
صلى اهللا عليه وعلى آله .. عبده ورسوله

..                  وأصحابه وسلم تسليما كثريا
..أما بعد                     

إنه أبرهة األشرم الذي جاء حبده وحديده من اليمن ..       فقصة أبرهة معروفة لدى كل الناس
...ليهدم الكعبة كما يعرف اجلميع

      وهو يف طريقه إىل مكة استطاع أن يغنم بعض اإلبل من أهل مكة، مائتني من اإلبل أخذها مث بدأ 
...                                      يستعد لدخول مكة

وكان سيد مكة يف ,       وقبل أن يدخل مكة قابل عبد املطلب جد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فلما رأى أبرهةُ عبد املطلب , وكان قد خرج ليفاوض أبرهة قبل أن يدخل إىل مكة, ذلك الوقت

ما حاجتك؟ فقال : وسأله أبرهة قائالً.. وأجلسه إىل جواره وكانت عليه هيبة, أجلّه وعظّمه وأكرمه



..!!حاجيت أن يرد علي امللك مائيت بعري أصاا يل:عبد املطلب
.لقد ظن أبرهة أن عبد املطلب سيسأل عن البيت

!قد كنت أعجبتين حني رأيتك، مث قد زهدت فيك حني كلمتين:      فقال له أبرهة
!! واستصغر أبرهةُ عبد املطلب يف نظره ألنه يتحدث يف مائيت بعري ويترك بيت اهللا احلرام

أتكلمين يف مائيت بعري أصبتها لك، وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئت هلدمه ال : قال أبرهة
!تكلمين فيه؟

إين أنا رب اإلبل، وإن : "قال..       فقال عبد املطلب كلمةً يعتقد البعض أا مجيلة تدل على اليقني
.."!للبيت رباً سيمنعه

..       وهذا املوقف الذي وقفه عبد املطلب من أبرهة موقف فيه سلبية مقيتة
ويترك , وعن ملذاته, وعن إبله, وعن أوالده, وعن حياته,     أيعيش اإلنسان يبحث عن لقمة عيشه

!هللا حيميه؟.. دين اهللا عز وجل
..وانعدام للرؤية..    احلق أن من اعتقد هذا فال بد أنه يعاين من قصور شديد يف الفهم

وبعدما .. وبعد تفرق أهل مكة يف شعاب اجلبال.. وبعد هذا املوقف السليب من أهل مكة.. ومع ذلك
نزلت !!  بعد هذا املوقف السليب نزلت الطري األبابيل...أخلوا مكة ألبرهة ليدخلها جبيوشه وبفيله

..أهلكت جيش أبرهة ومن معه.. طيور صغرية ترمي حبجارة من سجيل.. املعجزة الكربى
      ملاذا نزلت الطيور األبابيل؟ ملاذا نزلت على قوم سلبيني؟

 كانت هذه هي السنة املاضية يف إهالك الظاملني ..ألن هذه كانت سنة اهللا عز وجل يف إهالك الظاملني
..قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. واملؤمنون ال يرفعون سيفاً وال يشتبكون يف قتال..     كان اهللا عز وجل يهلك الظاملني خبارقة
.                                                                                       وملا أحاط هذا اخلطر ببيت اهللا احلرام طُبقت السنة حىت يف غياب املؤمنني

لقد كان هذا حيدث أيضاً مع األنبياء السابقني قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
:.نوح عليه السالم

وقف يدعو اهللا عز وجل كما صورت آيات القرآن ..      ملا كذبه قومه، وشعر أنه ال أمل يف إميام
ففتحنا أبواب السماء مباء : "فاستجاب اهللا لدعائه وقال".. فدعا ربه أين مغلوب فانتصر: "الكرمي

.." فالتقى املاء على أمر قد قدر، ومحلناه على ذات ألواح ودسر.. منهمر، وفجرنا األرض عيوناً
    مل حيدث لقاء بني املؤمنني وبني الكافرين، وإمنا حدث الطوفان، ومحل اهللا املؤمنني يف السفينة ذه 



.  اخلارقة
ـ:لوط عليه السالم 

.."رب جنين وأهلي مما يعملون: "     ملا كذبه قومه قال
وال يلتفت منكم .. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم: "فجاءت األوامر من اهللا عز وجل

"..وامضوا حيث تؤمرون.. أحد
مث يوضح سبحانه بعد ذلك ما حدث للقرية الظاملة بعد ..     مل يكن هناك أي نوع من أنواع اللقاء

.."وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل, فجعلنا عاليها سافلها: "أن خرج منها لوط عليه السالم
ـ :حىت مع بين إسرائيل 

ملا أحيط م يف أرض مصر، وانقطع أمل موسى ..    الذين محلهم اهللا أمانة إقامة دولة وإنشاء أمة
ربنا : "عليه السالم  يف إميان فرعون وقومه قال موسى عليه السالم كما حكى القرآن على لسانه

.."اطمس على أمواهلم، واشدد على قلوم؛ فال يؤمنوا حىت يروا العذاب األليم
ومل حيدث لقاء بني قوم موسى عليه السالم "... إنكم متبعون.. فأسر بعبادي ليالً: "فجاء األمر اإلهلي

وبني فرعون، ومل يؤمر قوم موسى بقتال فرعون وجنوده، وإمنا  أمروا فقط باخلروج من مصر إىل 
غريها، وانطلق موسى عليه السالم ومن معه من بين اسرائيل حىت وصلوا إىل البحر وملا وصلوا إىل 

وصور اهللا تعاىل .. هناك فقد بنو إسرائيل األمل يف النجاة؛ ألم رأوا جيوش فرعون من ورائهم
إن معي .. كال: قال!! إنا ملدركون: فلما ترائى اجلمعان قال أصحاب موسى: "املوقف يف كتابه الكرمي

كلمة موسى .. فكانت تلك هي الكلمة الوحيدة املؤمنة اليت قيلت يف مثل هذا املوقف".. ريب سيهدين
أما بقية القوم فإم اضطربوا اضطراباً شديداً ملا رأوا ".. إن معي ريب سيهدين.. كال: "عليه السالم

فانفلق، .. فأوحينا إىل موسى أن اضرب بعصاك البحر: "جيش فرعون، ومع ذلك قال اهللا عز وجل
".. وأزلفنا ثَم اآلخرين، وأجنينا موسى ومن معه أمجعني.. فكان كل فرق كالطود العظيم

"!!  إنا ملدركون: "جنا كل بين إسرائيل مع كوم قالوا..       ومل يكن هناك ضحايا وال شهداء
وأهلك , شق اهللا البحر!.. فأُهلك فرعون الظامل  خبارقة"..مث أغرقنا اآلخرين: "      وقال اهللا تعاىل

.فرعون عليه لعنة اهللا ومن معه من اجلنود

     كان هذا شأن السنة اإلهلية يف التعامل مع أعداء احلق ومع اجلبابرة الظاملني يف كل العصور 
..السابقة وحىت زمان أبرهة كما رأينا



     لكن اهللا تعاىل شرع سنة جديدة يف الطريقة اليت يهلَك ا الظاملون بعد مخسني يوماً فقط من قصة 
كانت حادثة الفيل هي آخر احلوادث اليت ..وذلك مبيالد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.. أبرهة

نصر فيها الدين خبارقةي..
..نعم ما زالت سنة إهالك الظاملني باقية

لنهِلكَن : فأوحى إليهم رم.. أو لتعودنَّ يف ملتنا.. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخِرجنكُم من أرضنا"
"ذلك ملا خاف مقامي وخاف وعيد.. الظاملني، ولنسِكننكُم األرض من بعدهم

والبد أن , البد أن تمكَّن يف النهاية.. وختاف وعيده سبحانه,       أي أمة ختاف مقام اهللا عز وجل
..يهلك الظاملون احملاربون هلا
..سنة ماضية إىل يوم القيامة

..ـ ولكن الذي تغير مع ميالد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو طريقة اإلهالك
..كان الظاملون يف السابق يهلكون باخلوارق

:أما يف الرسالة اجلديدة رسالة اإلسالم فالسنة هي
.."إن تنصروا اهللا ينصركم، ويثبت أقدامكم"

.. والصحيح على منهاج النبوة..اخلالص هللا عز وجل.. ـ البد أن يقدم املسلمون العمل
..فإذا قدم املسلمون العمل أنزل اهللا عز وجل ما يشبه الطري األبابيل

..أنزل بركة ورمحة وأمناً وتأييداً وتوفيقاً على املؤمنني
..أنزل سخطاً ونقمة وعذاباً على الكافرين

.. لن ترتل الطري األبابيل..لكن بغري عمل
..لن ترمى حجارة من سجيل  ..وبغري جهد وبذل وعطاء

..إا السنة اجلديدة اخلاصة بأمة اإلسالم
..ال تبديل هلا وال حتويل.. وهي سنة ماضية إىل يوم القيامة

.."إن تنصروا اهللا ينصركم، ويثبت أقدامكم"
ويتعلقون بأهداب أمل بعيد أو , كثري من الناس يحبطون من رؤية الظاملني يتمكنون من رقاب املؤمنني

..!!مستحيل أن ترتل الطري األبابيل على الكافرين فتهلكهم، بينما يراقب املسلمون املوقف عن بعد
.. هذا عدم فقه لسنة اهللا عز وجل يف التغيري.. هذا غياب فهم..     هذا وهم

..البد أن يعتمد املسلمون على أنفسهم، وعلى سواعدهم، وعلى شرعهم ومنهجهم



."رم"البد أن يعتمد املسلمون على 
..     واالعتماد على اهللا ال يكون إال كما يريد هو سبحانه، ال كما نريد حنن بأهوائنا

..اهللا عز وجل وضع لنا سننا واضحة يف التغيري، قد ختتلف حسب املرحلة اليت يعيشها املسلمون
 ..وقد تكون جهراً,  وقد تكون هذه الدعوة سراً..قد يكتفي املسلمون يف زمن بالدعوة

..قد حيتاج املسلمون إىل معاهدة، وقد حيتاجون إىل جهاد
..ويتركون آخرين, قد جياهدون قوماً

..وقد جياهدون الكفار أمجعني
..وحبسب املرحلة تتغري الطريقة

..ولكن يف كل األحوال البد أن يقدم املسلمون شيئاً
           ..ال يرتل النصر على قوم كساىل

                                                                     ..ال يرتل على قوم قاعدين
..ال يرتل على قوم سلبيني

..لذلك ال يعجبين الدعاء الذي يدعو به بعض الناس
!!.."اللهم أهلك الظاملني بالظاملني، وأخرجنا من بينهم ساملني"

!وأين دورك إذن ؟
 وصدارة؟ مث تسوقك األحداث سوقاً إىل سيادة ومتكني وعز..      أتكتفي باملراقبة

.. هذا ليس من سنن اهللا عز وجل..هذا وهم
.."إن تنصروا اهللا ينصركم، ويثبت أقدامكم":إمنا السنة

..حنن لسنا يف زمان أبرهة:وتذكروا
..       ولن ترتل الطري األبابيل بعد ذلك على الظاملني إذا فر من أمامهم الصاحلون يف رءوس اجلبال
      حنن اآلن نشاهد الصواريخ والطائرات والدبابات والبوارج األمريكية تعربد يف كل بالد 

ويقتل أبناءهم وشيوخهم .. واملسلمون ينظرون حبسرة ملن جاء يدمر بالدهم وأوطام.. املسلمني
أو ..عسى اهللا أن يرسل طرياً أبابيل:فيقولون.. وهم كما يظن البعض ال ميلكون شيئاً..ونساءهم

..يرمي حبجارة من سجيل
..عسى اهللا أن يحدث معجزة

..عسى اهللا أن يأيت خبارقة



..أوجه نداًء من قليب..إىل هؤالء الذين يعتقدون مثل هذا االعتقاد
..إىل أولئك الذين ينتظرون الصواعق أن ترتل على قاصفات أمريكا

وإىل أولئك الذين ينتظرون خسفاً جبنود األمريكان يف الكويت والسعودية والعراق وقطر وعمان 
وإىل أولئك الذين ينتظرون طوفاناً يغرق ...وتركيا وباكستان وأفغانستان وأوزبكستان وغريها

وكل ألوان الدنيا... أساطيل األمريكان يف اخلليج العريب والبحر األبيض واألمحر، واألسود واألصفر
..

..!!سيطول انتظاركم: إىل هؤالء مجيعاً أقول
..لن ترتل الطري األبابيل أو أشباهها إال بعمل

"..إن تنصروا اهللا ينصركم، ويثبت أقدامكم.. "سنة واضحة
..إخواين يف اهللا

..حنن لسنا أعز على اهللا عز وجل من نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم
..لقد مضت معه هذه السنة يف كل حياته

يف غزوة بدر
يقودهم ..  يقاتلون خري أجيال األرض..     وقف أبشع أجيال الكافرين يتزعمهم فرعون هذه األمة

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومع ذلك مل ترتل الطري األبابيل على جيش الكافرين لتمنع اللقاء 
..بينهم وبني املؤمنني
..بل على العكس

!! حىت على غري رغبة الطرفني..كل املالبسات كانت تدفع دفعاً إىل القتال
".ولكن ليقضي أمراً كان مفعوالً.. ولو تواعدمت الختلفتم يف امليعاد: "قال اهللا عز وجل
ويقلِّلُكم يف أعينهم؛ ليقضي اهللا , وإذ يريكُموهم إذ التقيتم يف أعينكم قليالً: "ويقول يف موضع آخر

"..أمراً كان مفعوالً
..ومل ترتل الطري األبابيل قبل اللقاء..كان البد من اللقاء

..مع أن جيش املؤمنني أكرم على اهللا عز وجل ألف ألِف مرة من أهل مكة حني غزاها أبرهة
..لكنها سنةٌ جديدة تستقر

.."إن تنصروا اهللا ينصركم، ويثبت أقدامكم"
..ـ ال بد من اختيار املكان



..ـ ال بد من الشورى احلقيقية
..ـ ال بد من تنظيم الصفوف

..ـ ال بد من التأليف بني القلوب
..ـ ال بد من محل السيوف
..ـ ال بد من خطة حمكمة

..ـ ال بد من دعاء مستفيض
..ـ ال بد من ثبات راسخ

..وشهداء..ودماء..وآالم..ـ ال بد من جراح
..وعندها سترتل الطري األبابيل

 يف صورة فُرقة .. يف صورة رعب يلقى يف قلوب الكافرين.. يف صورة مطر..ترتل يف صورة مالئكة
..يف أي صورة خيتارها اهللا رب العاملني...وتشتت يف صفوف أعداء الدين

.. البد من إجيابية  .. البد من حركة..البد من عمل: لكن املهم
:ويف غزوة األحزاب 

..كان جيش الكافرين عشرة آالف حياصرون خري األنبياء وخري األصحاب
..اإلسالم مهدد باالستئصال

..والباطل الكامل حوهلا.. احلق الكامل يف داخل املدينة
..ومل ترتل الطري األبابيل على جيش الكافرين

..ومل حيدث هلم خسف وال صاعقة وال صيحة وال طوفان
..السنة واضحة

.."ويثبت أقدامكم, إن تنصروا اهللا ينصركم"
..ـ ال بد من اليقني بالنصر

..ـ ال بد من الوحدة بني املؤمنني
..ـ ال بد من اخلطة املناسبة
..ـ ال بد من حفر اخلندق

..ـ ال بد من الصرب على اجلوع
..ـ ال بد من عقد األحالف



..ـ ال بد من فك الرباط بني صفوف املشركني واليهود
..ـ ال بد من حسن املبارزة
..ـ ال بد من قوة املخابرات

..كل ذلك جنباً إىل جنب مع العقيدة السليمة والعبادة الصحيحة
..يرتل نصر اهللا على عباده الثابتني.. وعندما حيدث كل ذلك

..وترتل الطري األبابيل أو أشباهها
 يف صورة رأي .. يف صورة رعب.. يف صورة فُرقة بني املشركني واليهود..     ترتل يف صورة ريح

...سديد
.. عمل خملص هللا عز وجل.. عمل صاحل..وعمل دءوب..البد من عمل..      املهم

...وعلى اجلانب اآلخر
يف غزوة أحد

..هزم املسلمون األكرمون من الكافرين امللحدين ملا خالفوا املنهج
: قد أصبتم مثيلها قلتم.. أوملا أصابتكم مصيبة ":قال تعاىل.. وخاطب اهللا عز وجل رسوله واملؤمنني

!.."أنى هذا؟
يتعجب املسلمون ملاذا أصيبوا ! أىن هذا؟: واآلن تقولون بعد اهلزمية.. لقد انتصرمت قبل ذلك يف بدر

هو من عند أنفسكم، إن اهللا على كل : قل: "ويأيت رد اهللا تعاىل واضحا.. ذه اهلزمية من املشركني
.."شيء قدير

.. املسلمون يف غزوة أحد مل خيالفوا خمالفة تكتيكية فقط عندما ترك الرماة اجلبل
..!!"منكم من يريد الدنيا: "..لقد خالفوا خمالفة قلبية خطرية

..ومل ترتل الطري األبابيل على املسلمني لتنقذهم من أخطائهم
:ألن السنة املستقرة اليت وضعها اهللا هلذه األمة هي

.."ويثبت أقدامكم, إن تنصروا اهللا ينصركم"

.. حنن يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم..حنن لسنا يف زمان أبرهة: وتذكروا دائماً
.. وسنة اهللا اليت شرعها ألمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم..وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



!ما العمل؟؟

     واآلن ما العمل مع هذا الوضع الذي تعيشه أمة اإلسالم يف هذه األيام ؟
ما العمل مع املأساة اليت متر ا العراق؟ ومع املصائب اليت تعاين منها فلسطني؟ ومع الكوارث اليت 

تتواىل على الشيشان؟؟
     ما العمل مع الظلم الذي يقع على املسلمني يف كشمري ويف البوسنة ويف كوسوفو ويف الفلبني ويف 

؟؟...بورما ويف أفغانستان ويف السودان ويف ليبيا ويف غريها من بالد املسلمني
.. أو مشكلة فرد.. أو مشكلة جمتمع..إا ليست مشكلة دولة

..إا مشكلة أمة كاملة
..!!أمة عاشت سنوات تقود غريها فإذا ا تقاد

..!!أمة رفعت رأسها قروناً فإذا هي تطأطئ رأسها للشرق والغرب
أمة ظلت دهراً تعلم الناس اخلري وتضرب للناس األمثال يف األخالق، وتأخذ بأيديهم إىل طريق اهللا عز 

.. إذا ا تتبع هذا وذاك..فإذا ا بعد أن عرفت طريق اهلدى وعرفت به..وجل
..مشكلة خطرية

..وأنا لست مع أنصاف احللول 
..ولست مع متييع القضايا

..ولست مع العالج املؤقت
..حنن ال نريد تفريغاً للشحنات

..ال نريد مهبطات للحرارة دون عالج األسباب احلقيقية للمرض
..ال نريد شعارات جوفاء وال أصواتا عالية وال تشنجات مفتعلة

ال نريد تعليق أخطائنا ومشاكلنا ومهومنا على مشاعة حاكم أو عامل أو داعية أو مجاعة أو صديق أو 
..عدو

.. وعالجاً شرعياً هلا..حنن نريد فقهاً عميقاً ألسباب املرض
..واملشكلة يف اعتقادي مشكلة فكرية يف املقام األول



..هي مشكلة سوء فهم خطري لكثري من األصول الثوابت يف اإلسالم
.. إال من رحم اهللا عز وجل..سوء فهم انتشر يف أبناء األمة من أقصاها إىل أقصاها

..واحلل إذن يف العودة إىل فهم اإلسالم من مصادره األصيلة
:يف قضية العراق مثالً
:جتد أطروحات كهذه

..إن على صدام حسني أن يتنحى: ـ جند من يقول
..على الدول العربية أن تسري يف الطرق السلمية مهما تفاقم األمر: ـ وآخر يقول

..على األمم املتحدة أن تتحرك: ـ وهناك من يقول
..إن على األمريكان أن ينهوا حل املشكلة بسرعة: ـ والبعض يقول

..ـ ورأي آخر يرى أنه جيب على العراق أن يدمر كل أسلحته
..على املسلمني أن يستنفروا الصني وأملانيا وفرنسا وروسيا للوقوف أمام أمريكا: ـ ومنهم من يقول

...ـ وفريق يريد درعاً بشرياً يف العراق
أهذه أطروحات كان سيضعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو كان يتابع معنا املوقف يف العراق؟

..حنن نريد توحيد املفاهيم على أساس شرع اهللا عز وجل
..ونريد حركة ذه املفاهيم وسط أبنائنا وأحبابنا وجرياننا وجمتمعاتنا

..ونريد عمالً بكل مفهومٍٍ علمنا أنه يف دين اهللا عز وجل
: مفاهيم حتتاجها األمةُ

..سأطرح هنا بعض املفاهيم اليت أشعر أن األمة يف احتياج هلا
 .. قريباً كان أو بعيداً.. عربياً كان أو أعجمياً.. حاكماً كان أو حمكوماً..أخاطب ا كل مسلم

... أو يعيش يف بلد حر..يعيش يف بلد حمتل
..رضي باهللا رباً وباإلسالم ديناً ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم رسوالً..وأي مسلم..كل مسلم

ـ :املفهوم األول 
 فهناك قانون للنصر وضعه اهللا عز وجل للمسلمني ..أننا لسنا يف زمان أبرهة.. ـ ما بدأنا به حديثنا

.ونصر اهللا يكون بتطبيق شرعه".. إن تنصروا اهللا ينصركم، ويثبت أقدامكم: "هو قوله
..إن هذه مسؤولية احلاكم:      وقد يقول البعض

ولكن تطبيق الشرع يكون على ثالث مستويات تشمل الفرد واتمع واحلاكم كل له دوره يف تطبيق 



..شرع اهللا
:فردي.. املستوى األول*

..ـ فعل الطاعات واجتناب احملرمات تطبيق للشرع
..ـ الصالة والصيام والزكاة واحلج تطبيق للشرع

..ـ عدم التعامل بالربا مثالً تطبيق للشرع
..ـ احلجاب تطبيق للشرع

....ـ بر الوالدين ورعاية اجلار وحفظ حقوق الطريق تطبيق للشرع
.هناك أمور كثرية من أمور الشرع يقع تطبيقها على الفرد ال على احلاكم

:اتمع.. املستوى الثاين*
.."وكلكم مسئول عن رعيته.. كلكم راع"

..ـ تستطيع أن تطبق الشرع يف بيتك
..ـ تستطيع أن تطبق الشرع مع تالمذتك إن كنت مدرساً
..مع موظفي العمل إن كنت رئيساً

..مع زبائنك إن كنت تاجراً
..أمور كثرية يف اتمع نستطيع أن نطبق فيها الشرع دون حاكم

على قدر ما تستطيعحماربة للوساطة.. حماربة للرشوة.. أمر باملعروف وي عن املنكر، حماربة للفساد
..

: احلاكم..املستوى الثالث*
 مثل إقامة احلدود، وتسيري اجليوش للجهاد، ورفع ..      هناك أمور تستلزم وجود حاكم حىت تطبق

, وإغالق مالهي الرقص والفجور، ووقف املواالة مع أعداء األمة, ومنع اخلمور.. الضرائب واملكوس
..واالكتفاء مبواالة املؤمنني

      فإذا كان املسلمون ال يطبقون الشرع على أنفسهم يف اإلطار الذي يستطيعونه فكيف يتوقعون 
أن يهبهم اهللا نصراً ؟

.. والسنة اإلهلية ال تبديل هلا وال حتويل..هذا عكس السنة اإلهلية
".. ويثبت أقدامكم, إن تنصروا اهللا ينصركم"



:املفهوم الثاين
..إن أمة اإلسالم أمة ال متوت ولن متوت

 البد أن يتيقن املسلمون أن الدولة .. فلو أُحبط الناس فال أمل يف القيام..وهو مفهوم يف غاية األمهية
 وأن .. وهي باقية ما بقيت األرض.. وأن هذه األمة ال متوت..األخرية ستكون دائماً ألمة اإلسالم

 وليس هناك رسول بعد رسول اهللا صلى اهللا .."وما كنا معذبني حىت نبعث رسوالً: "اهللا عز وجل قال
.. فالبد أن تبقى األمة اليت حتمل الرسالة األخرية من اهللا عز وجل إىل خلقه..  ومن مث..عليه وسلم

 ومن يعلم .. ومن يأخذ بأيدي الناس إىل خالقهم؟..وإال فمن يقيم حجة اهللا عز وجل على خلقه؟
 ومن يهدي الناس إىل عمارة .. ومن يبصر الناس كيف يعبدون رم؟..الناس اهلدف من حيام؟

من يفعل كل هذا إن ..األرض وإقامة الشرع ورفع املظامل ورد احلقوق وإرساء العدل ونشر الرمحة؟؟
فنيت أمة اإلسالم؟

 البد أن يفقه املسلمون .. تواترت عليه األدلة من الكتاب والسنة..إن بقاء أمة اإلسالم أمر حتمي
                ..ذلك

..ولكن احذروا شيئاً يف غاية اخلطورة
..احذروا قاعدة االستبدال

 فإنه ..     فإن اهللا عز وجل وإن كان من سنته أن يهلك القرى الظاملة من غري أمة اإلسالم بكاملها
,  فيهلك جيالً فاسداً من املسلمني.. وهو قانون االستبدال..مع أمة اإلسالم يمضي قانوناً خاصاً

جيالً اشتاق إىل اجلهاد واحلركة والبذل .. يستبدل جبيل أِلف القعود..وينشئ جيالً صاحلاً مكانه
:سنة إهلية ماضية..والعطاء

يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل انفروا يف سبيل اهللا اثاقلتم إىل األرض؟ أرضيتم باحلياة الدنيا من "
فما متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة إال قليل، إال تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً، ويستبدل قوماً ! اآلخرة؟

ويقول "                                              غريكم، وال تضروه شيئاً، واهللا على كل شيء قدير
    : يف سورة حممد.. عز وجل يف موضع آخر

".          مث ال يكونوا أمثالكم.. وإن تتولوا يستبدل قوماً غريكم"
..فاحذروا قاعدة االستبدال

ـ:املفهوم الثالث 



..      إن األمم الظاملة املعادية للمؤمنني أمم هالكة ال حمالة
أومل يروا كم أهلكنا من قبلهم من القرون ميشون يف مساكنهم، إن يف ذلك ":وهي سنة إهلية أيضاً

"أفال يسمعون؟.. آليات
..     وأمة األمريكان أمة هالكة ال حمالة إن ظلَّت على طريقها وعلى منهاجها

 يف سياق عرض القرآن ..ألا قد استجمعت أسباب اهللكة اليت جاءت يف كتاب اهللا عز وجل
, فقد اتصفت هذه األمة بالكرب والظلم والترف، وغرقت يف الذنوب.. لقصص هالك األمم الظاملة

..وهي صفات ال تقوم مع وجودها األمم... وأصيبت بالبطر وبالعنصرية
..وهو مفهوم البد أن يفقهه كل املسلمني

:واألصل اإلسالمي الثابت الذي جيب أن نستوعبه هو
.."ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد، متاع قليل مث مأواهم جهنم وبئس املهاد"

:املفهوم الرابع 
وال تنازعوا : "فاهللا يقول..     الفشل قرين التنازع، والنصر ال يرتل على شراذم وال على املتفرقني

"..فتفشلوا وتذهب رحيكم، واصربوا إن اهللا مع الصابرين
"..وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثاً"

"واعتصموا حببل اهللا مجيعاً وال تفرقوا"
.."وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات"

..وهذا ليس على مستوى البالد اإلسالمية فقط، بل على مستوى الشعوب
فكيف ..       إذا كان املسلمون يف مبىن سكين واحد ال يستطيعون أن يتحدوا إلصالح شئوم

..!يرجى توحيد بالد املسلمني؟
      إذا كان املسلمون ال يشعرون بروح الفريق يف العمل ويف الشارع ويف النادي ويف املصلحة بل 

 !!..وأحياناً يف املسجد
فكيف لو كان التصارع على إمامة !       أحياناً يتصارع امللتزمون من املسلمني على إمامة مسجد

..إذا كان هذا حيدث فكيف تتجمع أمة املسلمني وكيف يترتل النصر؟؟!! أمة؟

..إخواين وأخوايت يف اهللا



".                                                                       فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد.. عليكم باجلماعة، وإياكم والفرقة "-
"...من أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة "-

ال حيل ملسلم أن .. ال تقاطعوا، وال تدابروا، وال تباغضوا، وال حتاسدوا، وكونوا عباد اهللا إخواناً "-
"...يهجر أخاه فوق ثالث

"...فإن احلسد يأكل احلسنات، كما تأكل النار احلطب.. إياكم واحلسد "-
".فإن الظن أكذب حلديث.. إياكم والظن "-
"...فإا احلالقة.. إياكم وسوء ذات البني "-

"...فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.. إياكم والظلم "-
".ال يظلمه، وال يسِلمه.. املسلم أخو املسلم "-
".ال خيذله، وال يحِقره.. املسلم أخو املسلم "-
".حبسب امرٍئ من الشر أن حيِقر أخاه املسلم "-

".وماله, وعرضه, دمه: كل املسلم على املسلم حرام "-
..".من كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته "-

:املفهوم اخلامس 
فتولَّ أنت مجيع أمرك.. ما حك جلدك مثلُ ظفرك

..البد أن يفهم املسلمون أن النصر ال يستورد من خارج البالد
أو صنع يف , صنع يف الصني:  ال يصلح أن يكتب عليها..النصر ـ إخواين يف اهللا ـ بضاعة حملية

صنع يف .. صنع يف بالد املسلمني: "ولكن البد أن يكتب عليها بوضوح... أو صنع يف أمريكا, فرنسا
.."أمة اإلسالم

النصر ال يستورد 
..!شكراً لفرنسا لوقفتها جبوار إخواننا املسلمني يف العراق

ـ ولكن اعلموا جيداً أن فرنسا ما فعلت ذلك من أجل سواد عيون أهل العراق، وإمنا للحفاظ على 
..الوجود الفرنسي يف مواجهة الغول األمريكي املفترس
.وقبل ذلك يف مصر.. ـ وال تنسوا ما فعلته فرنسا يف اجلزائر وتونس واملغرب وسوريا ولبنان

يف الفتنة الدائرة يف بالد  -وما زالت هلا تلك اليد  -ـ وال تنسوا أن فرنسا كان هلا اليد الطوىل 



وال تنسوا منع ..  ال تنسوا أا من املشعلني لفتنة احلرب بني العرب والرببر يف اجلزائر..اجلزائر اآلن
..ولكن كلٌّ يبحث عن مصاحله... فتاتني مسلمتني من لبس احلجاب يف املدارس الفرنسية

.. ولكن ال ننتظر نصراً مستورداً فرنسياً خالصاً  ..ـ نعم قد نستفيد من حتالف وتعاون
..!!      شكراً أيضاً لروسيا على وقفتها الشجاعة مع أهل العراق

 .. ال تنسوا ما حدث منذ سنوات يف أفغانستان..ال تنسوا إخوانكم يف الشيشان.. ولكن أرجوكم
..!وراقبوا باهتمام ما سيحدث عما قريب يف داغستان املسلمة

..     شكراً كذلك لألمم املتحدة
 ال تنسوا قرار التقسيم الظامل الذي قسم فلسطني ..ال تنسوا ما فعلته األمم املتحدة بفلسطني.. ولكن

 ال ..وال تنسوا التخاذل والتهاون والغش واخلداع, 1947عريب وإسرائيلي يف عام : إىل قسمني
..تنسوا الكيل مبكيالني، والعفو عن الظاملني، وعقاب املظلومني

 وقد علمنا أن أهل العراق من املسلمني ..     كما ال يصح أن نستعطف البابا إلنقاذ أهل العراق
 وال يقبل شرعا وال عقالً أن ينصر البابا النصراين العراق ..ميثلون ستة وتسعني باملائة من السكان

.املسلمة على أمريكا النصرانية
..إخواين يف اهللا

..وال يصح أن يستورد من اخلارج.. النصر بضاعة حملية 
:وتذكَّر

ما حك جلدك مثل ظفرك    فتول أنت مجيع أمرك

:املفهوم السادس 
  "يولَّ عليكم.. كما تكونوا"

.. ال تنشغلوا بإلقاء التبعة على أكتافهم وتنسوا أنفسكم..ال تنشغلوا كثرياً باحلديث عن احلكام      
 واملخطئ يف حق فرد ليس كاملخطئ يف حق ..كلما عظمت املسئولية زادت التبعات..       نعم

".كما تكونوا يولّ عليكم: " ولكن اذكروا احلقيقة الصادقة..!ليس كاملخطئ يف حق أمة.. عشرة
 وليس من سنة اهللا عز وجل أن يويل حاكماً فاسداً على ..      إن احلكام إفراز طبيعي جداً للشعوب

 لقد قال عز وجل يف كتابه وهو يصف ..قوم مصلحني، أو أن يويل حاكماً مصلحاً على قوم فاسدين
.."فاستخف قومه فأطاعوه؛ إم كانوا قوماً فاسقني": فرعون



.. فالعالقة بني الشعب احلاكم تفاعلية جداً..إنه كان من الفاسقني: ومل يقل
...ولو أصلحتم أنفسكم خلرج من بينكم خالد واملثىن وطارق وقطز وصالح

:املفهوم السابع 
..املخطط األمريكي يف بالد املسلمني خمطط مسبق

.. وال بسبب أسلحة تدمري شامل أو غريها..ليس بسبب شخص معني كصدام حسني أو املال عمر
 وكذلك نزوهلا يف منطقة أفغانستان ..      إن نزول أمريكا يف منطقة العراق خمطط قدمي ومسبق

..والقوقاز خمطط قدمي أيضاً ومسبق
.     كل ما يف األمر هو اختاذ بعض الذرائع لتجميل الصورة وإرضاء احللفاء وإسكات الشعوب

..      وقد حيدث أحياناً أن جتد ظروف تقدم خطةً وتؤخر أخرى
 وإعادة تنظيم وترتيب العامل اإلسالمي وفق هوى أمريكي معني ..لكن كل املخططات معدة مسبقًا

..أمر ال خيفي على أحد
..ـ ومن مث لن جيدي تقدمي التنازالت املهينة

..أما آن لصدام أن يتنحى؟؟:ـ لن جيدي النداء الذي وجهه رئيس جريدة قومية مشهورة
.. أو على األقل.. ـ لن جيدي إرسال الرسل ألمريكا الستعطافها أن تكف أيديها عن الدماء املسلمة

..!!أن تنهي مهمتها بسرعة
! سواًء بسواء..إن استعطاف أمريكا كالذي يستعطف ذئباً أن يرعى أغنامه

:املفهوم الثامن 
..أمة اإلسالم متلك الكثري

..ال يعتقدنَّ أحد أن أمة اإلسالم أمة عاجزة
    ليس من املقبول شرعاً أو عقالً أن تقف دولة فقرية معدمة مثل كوريا الشمالية هذه الوقفة أمام 

..أمريكا وال تستطيع أمة اإلسالم أن تقفها
:ما هي إمكانيات كوريا الشمالية مقارنة بأمة اإلسالم؟

..أما أمة اإلسالم فمليار وثلث مليار مسلم..  مليون مواطن شيوعي ملحد30
أي ما يساوي .. مساحة مصر عشر أي!! ألف كيلو متر مربع فقط 120مساحة كوريا الشمالية 



..!!ثالث حمافظات
.. الشعب الكوري الشمايل يف فقر معدم.. مليون مواطن كوري مهدد باملوت جوعاً 6.4هناك 

!  يعيشون على الطحالب وعلى األعشاب
:فأنت تتحدث عن إمكانيات هائلة.. أما إذا حتدثت عن أمة اإلسالم

 وفوق ذلك إمكانيات عقائدية ليست ..إمكانيات اقتصادية وبشرية وعقلية وجغرافية واستراتيجية
.."اهللا موالنا وال موىل هلم: "لغريها من األمم

..!كيف يستطيع أهل كوريا أن يصنعوا سالحاً وال نستطيع حنن؟
..وتقبل أمة املليار أن ختفض رأسها؟.. كيف ال يقبل أهل كوريا خفض رءوسهم

..مسألة إرادة وعزمية..املسألة مسألة روح

..ماذا يف أيدي الشعوب املسلمة؟
عرب مراسلة الصحف ـ اإلنترنت ـ احملمول ـ ندوات ـ (ـ  الرأي العام احمللي والعاملي 1

صالونات ثقافية ـ احلديث مع األهل واألصدقاء واجلريان ـ املظاهرات السلمية بالضوابط 
...)الشرعية

 اخلق جواً عاماً من .. علِّم من تستطيع..     اشرح وجهة نظر اإلسالم يف كل هذه املتغريات
..ومن الشوق إىل الشهادة.. ومن الرغبة يف اجلهاد.. ومن األمل يف القيام.. االعتزاز ذا الدين

وسيقذف رعباً يف ..  سيولِّد محيةً يف قلوب املسلمني..     وسيؤيت كل هذا إن شاء اهللا مثاراً عظيمة
..قلوب أعداء الدين

..ـ املقاطعة لكل ما هو يهودي أو أمريكي أو إجنليزي2
 مل يعد من املقبول أبداً حتت أي مربر ..فقد أصبح واضحاً جداً أن الشراء منهم هو أمث وذنب وخطيئة

 إن الفتور يف ..أن نتعامل بالبيع والشراء مع الذين يسفكون دماء إخواننا وأمهاتنا وأطفالنا وشيوخنا
..وانعدام الرؤية..املقاطعة يعين غياب الفهم

..      واملقاطعة لألعداء ليست بدعة يف وسائل املقاومة
 حبثت احلكومة األمريكية مقاطعة 2003يف عام :       إىل الذين فتروا عن املقاطعة أهدي هلم

وحبثت مقاطعة الطريان الفرنسي .. بليون دوالر 60الصادرات األملانية ألمريكا واليت تتجاوز سنوياً 
السياسة األمريكية جتاه ) جمرد معارضة(وذلك ألن أملانيا وفرنسا تعارضان  ..واجلنب الفرنسي



..  العراق
إىل اسم) البطاطس الفرنسية (FRENCH  FRIES      عضو يف الكوجنرس طلب تغيري اسم ال  

FREE FRIES) ولكن .. والبطاطس ال تصنع يف فرنسا, مع أن هذا جمرد اسم) البطاطس احلرة
FRENCH  FRIESالعضو يرفض كل ما حيمل اسم فرنسا حىت ال  

فأين املسلمون ؟
مهما خرجت النتائج على غري الرغبة احلقيقية .. ـ اإلجيابية يف االنتخابات الختيار األصلح3

..هذا طريق البد أن يسلك مع غريه من الطرق.. ولكن هذا واجب.. للشعوب
تربية األطفال والشباب على هذه املعاين، وبث روح اجلهاد والتضحية والبذل يف نفوس : ـ التربية 4

..واستعراض التاريخ ايد.. وضرب األمثلة العظيمة.. الشعب
     هذا دور ملقى على عاتق كل أٍب وكل مدرٍس وكل داعيٍة وكل صاحب قلٍم وكل صاحب 

..قلٍب مسلٍم غيوٍر على الدين
..  ـ اإلصالح وحماربة الفساد واالرتفاع مبستوى األخالق وإشاعة جو من التعامل النظيف5

..كل يف مكانه وكل حسب طاقاته.. النظيف يف القلب.. النظيف يف اللسان.. النظيف يف اليد
يف كل .. ومراقبة اهللا عز وجل يف كل عمل.. ـ حتسني اإلنتاج وتوجيهه إىل األصلح واألنفع6

..يف كل منتج.. يف كل زراعة.. صناعة
 :ولكن ال تنسوا مقولة أنس بن مالك رضي اهللا عنه.. سالح فعال متاماً.. ـ الدعاء املستمر امللح7

، اهللا ال يستجيب لدعاء من ال يعمل، من ال يتحرك، من ال يقوم، من فتر "الدعاء يرفعه العمل"
وأحبط ويئس ومل يتحرك لنصرة اإلسالم واملسلمني، وهذه األشياء يف أيدي أمة املسلمني، وأنا متأكد 

. أن األمة متلك أشياء كثرية، وال يعتقدنّ أحد أن أمة اإلسالم أمة عاجزة

:املفهوم التاسع 
..!!أقاتلهم وحدي حىت تقطع عنقي"  أقاتلهم وحدي حىت تنفرد سالفيت"

يعرب فيها عن القيام بدوره حىت لو قعد .. كلمة قاهلا الصديق رضي اهللا عنه عندما حدثت الردة
..اآلخرون، إا املسؤولية الفردية

.."كل نفس مبا كسبت رهينة "..نعم حنن أُمرنا أن نعمل جمتمعني، ولكننا سنحاسب فرادى
.."ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة"



.. ما الداعي ألن تتكاسل أنت؟.. لو تكاسل كل اخللق.. لو قعد كل املسلمني ما املربر أن تقعد أنت؟
 أيكون هذا مربراً ألن تدخلها معهم؟..لو دخل كل أهل األرض النار

..إن اهللا ال يأخذ أحداً جبريرة أحد
..وأنت ال تعمل لفالن أو عالن

..ال تعمل لرئيس أو ملك
..ال تعمل لشهرة أو مسعة
.ال تعمل ملال أو سلطان
..إمنا تعمل هللا رب العاملني

..واهللا عز وجل حي ال ميوت، أول ليس قبله أحد، وآخر ليس بعده أحد
..جمازيك عن احلسنة بعشر أمثاهلا..حماسب لك..مطّلع عليك

...                ومعاقبك على السيئة مبثلها
..واهللا عز وجل ال يظلم مثقال ذرة

وملاذا الكسل؟.. وملاذا الفتور.. فلماذا الركون
..أقاتلهم وحدي حىت تنفرد سالفيت:وتذكر, اعمل بكل طاقتك

:املفهوم العاشر 
..إياك والتسويف

ال تؤجل عمل اللحظة احلالية إىل :      ال أقول لك ال تؤجل عمل اليوم إىل الغد، ولكن أقول لك
...اللحظة القادمة

..     لقد علم يقيناً أن لكل أمة أجل؛ فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون
..فإذا أصبحت فال تنتظر املساء، وإذا أمسيت فال تنتظر الصباح

..إذا أردت دعاًء فمن اآلن
..إذا أردت مقاطعة فمن اآلن

..إذا أردت صالة وقياماً وزكاة فمن اآلن
..وبراً بوالديك فمن اآلن.. وصلة لرمحك.. إذا أردت صلحاً مع أخيك

..وياً عن املنكر فمن اآلن, وأمراً باملعروف, إذا أردت دعوة إىل اهللا



..إذا أردت منعاً للفساد أو للرشوة أو للوساطة فمن اآلن
فالشيطان ال يأمر املؤمنني باالمتناع عن األعمال الصاحلة، ولكن فقط يأمرهم ..إياك والتسويف

.. فإذا أُجلَت أوِقفَت يف أغلب األحوال.بتأجيلها
..وال تكونن متبعاً هلواك.. فال تسلمن نفسك للشيطان

..كان هذا املفهوم العاشر
.....فتلك عشرة كاملة

 وكُتب لنا نصر وسيادة .. ورفعت لنا راية..     لو فهمناها وفهمناها وحتركنا ا قامت لنا أمة
..ومتكني
..وختاماً

..ورفيقي يف طريق اهللا.. أخي وحبييب
..ليست هذه أوىل األزمات اليت مرت بأمتنا اإلسالمية

..ليس هذا أول اجلراح أو أول اآلالم
..ليست هذه أوىل السقطات

 ..     فبعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ارتدت جزيرة العرب بكاملها إال ثالث مدن وقرية
.. وأنه رسول بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم..وظهر من يدعي أنه يوحى إليه

سأنزل مثل : أوحى إيل ومل يوح إليه شيء، ومن قال: أو قال.. ومن اظلم ممن افترى على اهللا كذباً"
.."ما أنزل اهللا

ومل ترم ..  ومع ذلك مل ترتل الطري األبابيل..     ظهر مسيلمة الكذاب وارتد معه عشرات األلوف
ظل الوضع كما هو عليه إىل أن بعث اهللا عز وجل رجاالً حيبهم وحيبونه أذلة  و..حجارة من سجيل

 ..على املؤمنني أعزة على الكافرين جياهدون يف سبيل اهللا ال خيافون لومة الئم
..جاء خالد بن الوليد وأصحابه ليطهروا األرض من مسيلمة وأصحابه

.. فال طري أبابيل..أما قبل قدوم ااهدين 
هـ ومل ترتل  492ـ ذبح الصليبيون يف بيت املقدس سبعني ألفاً من املسلمني يف يوم واحد سنة 

..الطري األبابيل ومل ترم حجارة من سجيل
وظل الوضع على ما هو عليه إىل أن جاء صالح الدين األيويب ومن معه من ااهدين ليطهروا األرض 

..من الصليبني



مل ترتل طري .. هجرية 656ـ استباح التتار بغداد وقتلوا من أهلها ألف ألٍف يف أربعني يوماً سنة 
..أبابيل على التتار املشركني الظاملني الكافرين

..وظل الوضع على ما هو عليه إىل أن بعث اهللا قطز ومن معه من أبطال املسلمني
.. وكان النصر والتمكني..فكانت عني جالوت

..ـ بل أشد من ذلك
حىت إن بعض العلماء أخرجهم من دائرة  وهم طائفة من أخبث طوائف الشيعة،(جهز القرامطة 

وبالفعل دخلوا احلرم املكي والبيت احلرام يف اليوم الثامن .. جهزوا جيشاً لغزو مكة املكرمة) اإلسالم
سفكوا دماء كل من كان باحلرم .. واستباحوا مكة وأهلها  317يف سنة  يوم التروية من ذي احلجة
وسالت الدماء .. وتناثرت األشالء يف الكعبة املشرفة.. حىت من تعلق بأستار الكعبة.. من احلجيج

..على أطهر بقعة يف األرض
:يقف على باب احلرم يقول) أبو طاهر سليمان اجلنايب(وكان زعيمهم عليه لعنه اهللا 

!!خيلق اخللق وأفنيهم أناأنا هللا وباهللا أنا
مث !! ونزعه بالفعل,  وذهب إليه..      بل أرسل رجالً من أتباعه ليرتع احلجر األسود من مكانه

:وقف يرفعه إىل السماء ويقول يف كفر صريح
!!أين احلجارة من سجيل؟ أين الطري األبابيل؟

..ومل ترم حجارة من سجيل..       ومل ترتل الطري األبابيل
 339ومل يعد إال يف سنة .. !!! كاملةاثنتني وعشرين سنةوانتِزع احلجر األسود من مكانه ملدة 

..هجرية
!!!..بدون حجر أسوداثنتني وعشرين سنة ظل املسلمون حيجون إىل بيت اهللا احلرام 

.."ويثبت أقدامكم, إن تنصروا اهللا ينصركم "..إا السنة اإلهلية املستقرة هلذه األمة
.. حنن يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم..حنن لسنا يف زمان أبرهة

.وبغري شرعه صلى اهللا عليه وسلم فال نصر وال فوز وال جناة
 إن سار عليها املسلمون .. وسنن إهلية ثابتة.. قواعد شرعية معلومة..دين اهللا واضح ال غموض فيه

..فال يلومن إال أنفسهم..  وإن أبوا..فازوا يف دنياهم وأخراهم
:وصدق اهللا إذ يقول



من اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه، ومن ضل فإمنا يضل "
عليها، وال تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبني حىت 

".نبعث رسوالً

..فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إىل اهللا إن اهللا بصري بالعباد
..وجزاكم اهللا خرياً كثرياً

.والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

مكتبة لسان العرب:للحصول على الكتاب
lisanarabs.blogspot.com:أو عرب املوقع اإللكتروين 


